
FRA 2018   OPDRACHT 2 -  CONSOLIDATIE 
Let op: 
strikte toepassing van de deadline voor inleveren opdracht. Zie slide werkcollege 1. 
 
Onderneming Muto heeft sinds 1 juli 2014 80% van de aandelen van onderneming Dako in 

handen (investering van 500). Het resultaat van Dako op het moment van de verwerving 

bedraagt 25. Op 31 december 2014 wordt de geconsolideerde jaarrekening opgesteld volgens 

de uitgebreide belangentheorie aan de hand van onderstaande balansen en 

resultatenrekeningen na resultaatsbestemming. 

A               Balans Muto                P 

Materiële vaste activa 750 Kapitaal 750 
Financiële vaste activa  500 Reserves 425 
Vorderingen 140 Schulden > 1 jaar 275 
Liquide middelen 210 Schulden ≤ 1 jaar 150 

 1.600  1.600 
D Resultatenrekening Muto         C 

Bedrijfskosten 425 Bedrijfsopbrengsten 475 
Financiële kosten 75 Financiële opbrengsten 175 
Toevoeging aan de reserves 100   
Vergoeding van het kapitaal 50   

 
 

650  650 

A               Balans Dako                P 

Materiële vaste activa 425 Kapitaal 300 
Voorraad handelsgoederen 175 Reserves 225 
Vorderingen 80 Schulden > 1 jaar 150 
Liquide middelen 120 Schulden ≤ 1 jaar 125 

 800  800 
D Resultatenrekening Dako         C 

Bedrijfskosten 210 Bedrijfsopbrengsten 360 
Financiële kosten 75   
Toevoeging aan de reserves 75   

 360  360 
Op verwervingsdatum werd ontdekt: een onderwaardering van de voorraad van Dako van 150, 

een overwaardering van de gebouwen van Dako voor 100. Voor alle afschrijvingen geldt een 

lineair afschrijvingspercentage van 10%, enkel goodwill wordt lineair afgeschreven op 5 jaar. Op 

31 december 2014 verkoopt onderneming Muto tegen contante betaling een machine aan 

onderneming Dako voor 100, inclusief een winst van 20. Dako neemt de resterende levensduur 

van Muto over, namelijk 2 jaar. Tijdens de maanden oktober, november en december 2014 



voert onderneming Dako een consultancyopdracht uit bij onderneming Muto. Het 

factuurbedrag bedraagt 60.  

Gevraagd: 

1. Geef de eventuele boekingen met betrekking tot de resultaatsverwerking voor 

onderneming Dako in CONSOLIDATIE 1. 

2. Vul in CONSOLIDATIE 2 het consolidatieverschil en belang van derden in. Geef de 

eliminatieboekingen en eventuele andere boekingen op het verwervingsmoment in 

CONSOLIDATIE 3. 

3. Journaliseer alle boekingen met betrekking tot goodwill in CONSOLIDATIE 4 en alle 

eventuele overige boekingen (niet wat betreft de onderlinge verkoop van de machine 

en de consultancyopdracht) in CONSOLIDATIE 5. 

4. Geef de consolidatieboekingen met betrekking tot de onderlinge verkoop van de 

machine voor het boekjaar 2014 in CONSOLIDATIE 6, boekjaar 2015 in CONSOLIDATIE 7 

en boekjaar 2016 in CONSOLIDATIE 8. 

5. Geef in CONSOLIDATIE 9 de consolidatieboekingen voor het boekjaar 2014 met 

betrekking tot de consultancy opdracht. 

6. Stel per 31/12/2014 de resultaatsbestemming zowel rekenkundig in CONSOLIDATIE 10 

als boekhoudkundig in CONSOLIDATIE 11 op. 

7. Geef de waarde van de Materiële Vaste Activa in de geconsolideerde balans 2014 in  

CONSOLIDATIE 12. 

 
Punten worden toegekend op de boekhoudlogica (gekozen rekeningen in de 
journaalposten) en de bedragen in journaalposten en tabellen. 
 
 
Succes. 


